Børn og unge på landet
Museet giver deltagerne en oplevelse af børne- og ungdomsliv
for 150 år siden og derigennem oplever, at der er sket en
væsentlig udvikling i disse vilkår i denne periode. At de afprøver
datidens lege og får mulighed for at reflektere over forskelle
og ligheder mellem deres egne og datidens lege og sociale
samværsformer. For de ældste børn vil der også være mulighed for at inddrage FN’s børnekonvention og lade dem
diskutere forskellene mellem børneliv på landet og i byen
dengang og forskellene mellem børneliv i rige og fattige lande
i dag. Og for ungdomsuddannelserne vil problematikker
som kærlighed, ægteskab og mønsterbrydning kunne
blive behandlet.
Forløbet:
Undervisningstilbuddet starter med et besøg i Ane Huggemands
hus, hvor landarbejderens børns levevilkår bliver beskrevet.
Derefter besøger vi Falstergården, hvor der fortælles om
levevilkårene for fæstebondens børn og for tjenestedrengen
og tjenestepigen. Disse beskrivelser perspektiveres i forhold
til det almindelige liv på landet og de socialklasser, der
fandtes i landsbyen.
Med de ældste klasser i folkeskolen og elever i ungdomsuddannelserne vil vi prioritere ungdomslivet, kærlighed og
ægteskab i fortællingerne.
Under hele forløbet relateres til deltagernes egen hverdag.
Herefter fortsættes med en instruktion i de gamle lege, der
var almindelige for både børn og unge i 1800-tallet, og
deltagerne får så mulighed for selv af lege.
På skolen/daginstitutionen er indholdet af aktiviteten det
samme som ovenfor beskrevet, dog erstattes bygningerne
med en power-point præsentation.
Pris: Gratis adgang for dagtilbud, skoler og SFO’er. Omvisning
og aktiviteter (2 timers varighed): 1500 kr. (skolerabat 200 kr.
pr. påbegyndt time) Omvisning, hvorefter I selv står for legeaktiviteterne (1 times varighed): 750 kr. (skolerabat 200 kr.)
På skolen/daginstitutionen: samme pris + kørsel + moms.
Placering/sted: Frilandsmuseet, Meinckesvej, 4930 Maribo
– eller på skolen/daginstitutionen.
Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): De ældste daginstitutionsbørn – ungdomsuddannelserne

Periode: Frilandsmuseets sæson (1. maj – 30. september). På skolen/daginstitutionen efter aftale.
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